
 

Ik heb er genoeg van 
om bij vrienden 

op de bank te slapen

Ik vond  
rust en regelmaat 

in mijn eigen studio

Ik ga op deze weg verder,  
met 

steun en begeleiding

Ik wil af  
van de chaos  
in mijn leven

Samenwerkingsverband Campus Diep
Wij zijn acht maatschappelijke organisaties in 
Groningen Stad die onder de naam Campus 
Diep begeleide woon-, leer- en werktrajecten 
ontwikkelen voor jongeren en jongvolwassenen. 
We bieden concrete voorzieningen en werken 
niet alleen onderling nauw samen, maar ook 
met onze partners uit de regio. Zo zorgen we 
ervoor dat expertise niet verloren gaat en zo veel 
mogelijk mensen kunnen profiteren van onze 
programma’s.

Campus Diep richt zich op mensen van tussen de 
16 en 27 jaar in de stad en de provincie Gronin-
gen. Het gaat om jongeren die hun problemen 
willen oplossen en hun talenten willen ontwik-
kelen, zodat ze straks op eigen benen kunnen 
staan. Die net als ieder ander een rol willen 
spelen in de maatschappij, maar daarbij extra 
steun van begeleiders nodig hebben. 

We streven er allereerst naar om bestaande 
voorzieningen voor wonen, leren en werken met 
begeleiding waar nodig te vernieuwen. Daar-
naast leggen we de nadruk op preventie; op het 
voorkomen van de maatschappelijke uitval en de 
uitsluiting van jongeren. We zijn ons bewust van 
de financiële beperkingen in het sociale domein. 
Daarom gaan we economisch om met de inzet 
van professionele begeleiding. Waar mogelijk 
zetten we vrijwilligers in om jongeren te coachen.

We vinden het belangrijk dat er alternatieve tra-
jecten worden gecreëerd voor jongeren die er op 

basis van het reguliere aanbod niet in slagen  
een schooldiploma te behalen en betaald werk 
te vinden. We proberen ze aanvullende bege-
leiding en hulpverlening te bieden wanneer de 
bestaande ondersteuning tekort schiet. Indien 
wenselijk gaan leden uit de stuurgroep nieuwe 
allianties aan met externe partners om dit alter-
natieve aanbod te kunnen ontwikkelen. 

De stuurgroep Campus Diep, waarin we ver-
enigd zijn, creëert de randvoorwaarden voor de 
voorzieningen van Campus Diep. We wisselen 
onderling expertise uit en delen deze met onze 
andere partners in de regio. We vragen bijzon-
dere aandacht voor deze jongeren omdat zij 
dreigen te verdwijnen in het gat tussen jeugdzorg 
en volwassenenzorg.

Tevens beschouwen we het als onze taak om 
een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 
discussie over kwetsbare jongeren en jongvol-
wassenen en om op die manier draagvlak te cre-
eren voor de begeleiding die zij nodig hebben. 
Daarom voeren we regelmatig gesprekken met 
bestuurders en politici.

Aan het samenwerkingsverband Campus Diep 
nemen deel: Het Kopland, ROC Alfa-college, 
ROC Noorderpoort, WerkPro, MJD Groningen, 
Elker en de Gemeente Groningen. Woningcor-
poratie Nijestee is betrokken als adviseur en 
zorgt voor de verbinding tussen de corporaties in 
de stad en Campus Diep.
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Het volgen van een opleiding geeft je 
de kans om je persoonlijke talenten 
te ontdekken en ontwikkelen en een 
diploma te halen. Met een startkwali-
ficatie (minimaal diploma MBO niveau 
2) op zak sta je sterker op de arbeids-
markt.
De twee ROC’s van Campus Diep, het 
Alfa-college en het Noorderpoort
bieden een breed palet van MBO-
opleidingen op verschillende niveaus. 
Sommige van deze opleidingen combi-
neren leren en werken. 
Soms kampen jongeren met proble-
men die ze belemmeren bij het volgen 
van een opleiding. Heb je bijvoorbeeld 
een achterstand op het gebied van 
schoolse vaardigheden, dan kan je 
school je extra ondersteuning bieden. 
Ook persoonlijke omstandigheden 
zoals schulden 
of problemen 
thuis kunnen een 
hindernis vormen. 
In zo’n geval zoekt 
je school met de 
gemeente waar je 
woont naar pas-
sende begeleiding.
Wanneer je bij  
Het Kopland of 
bij Elker woont en 
onderwijs volgt bij 
het Alfa-college 
of het Noorder-
poort, dan spelen de mentoren of 
loopbaanadviseurs van je school en 
de woon- en trajectbegeleiders van je 
woonvoorziening een belangrijke rol 
in je begeleiding. Zij werken nauw met 
elkaar en met jou samen.
Meer over het volgen van een MBO-
opleiding en leren met begeleiding 
lees je op www.noorderpoort.nl en 
www.alfa-college.nl

Je kunt niet meer thuis wonen en nog niet zelfstandig een kamer huren.  
Dan biedt Campus Diep op de locaties van Het Kopland en Elker de mogelijk-
heid tot ‘wonen met ondersteuning’. De ondersteuning is gericht op het vergroten 
van je praktische en sociale vaardigheden met als doel zelfstandig wonen en 
jezelf kunnen onderhouden. Je werkt met je trajectbegeleider aan je toekomst. 
Er is aandacht voor je wensen en mogelijkheden op het gebied van scholing en 
werk. Voor problemen in de persoonlijke sfeer worden oplossingen gezocht.  
Je leeftijd en de hoeveelheid hulp die je nodig hebt bepalen hoe vaak je begelei-
ding krijgt en in welke vorm.
Een voorwaarde om bij Elker te mogen wonen is dat je een zorgtoewijzing of een 
indicatie voor de WMO hebt. Je kunt er ook terecht als er sprake is van psychia-
trische problematiek waarbij begeleiding nodig is.

Elker biedt de volgende woonvormen:
24 Uurs begeleiding 
Je woont in een pand met andere jongeren en ontvangt begeleiding op maat, gericht op 
het leren zelfstandig te wonen. Er is begeleiding aanwezig of er woont een huisoudste. 
Ambulante (woon)begeleiding
Je woont zelfstandig of in een pand van Elker en ontvangt (woon)begeleiding. 
Het Kopland biedt de volgende woonvormen:
Tussenstop 
Je verblijft een paar weken in een gastgezin. In die tijd zoek je met een mediator en 
een trajectbegeleider uit of je weer bij je ouders of je familie gaat wonen of elders (met 
ondersteuning).
Hoendiephuis 
Je woont in een pand met jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Je hebt een eigen studio.  
Je ontvangt (woon)begeleiding.
Kamers met Kansen 

Je volgt een opleiding, maar door problemen thuis komt je opleiding in het nauw. Je hebt een 
stabiele woonsituatie nodig. Je woont in een kamer/studio en ontvangt ondersteuning. 
Bibabon 
Je woont in een huis met andere jongeren. Je hebt een eigen kamer en deelt de woonkosten. 
Je hebt een uitkering en ontvangt ondersteuning. 
Proefwonen 
Na een traject bij Het Kopland kun je een proefwoning huren via Het Kopland. Je krijgt dan 
nog een jaar ondersteuning. Gaat het goed, dan komt de woning op jouw naam te staan en 
wordt de begeleiding afgebouwd. 
Meer over wonen met begeleiding lees je op www.hetkopland.nl en www.elker.nl

Wanneer je geen opleiding (meer) 
volgt en ook geen werk of dagbe-
steding hebt, kan een werktraject je 
helpen. Je kunt dan vanuit je talenten, 
ambities en vaardigheden ervaren 
wat je wilt doen en wat bij je past. Na 
de afronding van een werktraject kun 

je gemotiveerd uitstro-
men naar een opleiding, 
of naar een werk- en/of 
zorgtraject.
Binnen Campus Diep 
verzorgt de organisatie 
WerkPro werktrajecten 
voor en door jongeren. 
Jongeren zijn betrokken bij 
de ontwikkeling van deze 
trajecten. Daarnaast wordt 
er samengewerkt met 
verschillende organisaties, 
zodat ieders expertise op 
de juiste plek in het traject 

wordt ingezet. Vrijwilligers treden op 
als mentoren voor de deelnemers. 
Tijdens je werktraject neem je deel aan 
veel sportactiviteiten en trainingen. 
Ook in de praktijk ervaren of iets echt 
bij je past is een vast onderdeel van de 
trajecten. Centraal staat de ontwikke-
ling van je persoonlijke talenten. Dit is 
een ontdekkingstocht die verrassend 
kan verlopen. 
Meer over deze werktrajecten lees je 
op de site www.werkpro.nl 

Onder de noemer Campus Diep werken acht maatschappelijke organisaties in de stad 
Groningen samen ten behoeve van de ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen 

tussen de 16 en 27 jaar. Campus Diep biedt deze groep begeleiding bij het wonen, leren en 
werken. Met onze hulp leren jongeren al hun talenten in te zetten om hun leven op de rails 

te krijgen en aan hun toekomst te werken.
Meer over Campus Diep lees je op www.campusdiep.nl

Welke hulp biedt Campus Diep concreet?

Hulp bij wonen

Hulp bij leren Hulp bij werken


